
- 

Kuntien tehtävien siirrosta aiheutuvien 

taloudellisten vaikutusten rajaaminen 
Sote-siirron muutosrajoitin 



- 

Tehtävien järjestämisvastuun siirron yhteydessä kunnista maakuntiin siirtyvät tulot ja kustannukset 

vastaavat koko maan tasolla toisiaan, mutta ei kuntakohtaisesti, koska: 

Sote-kustannusten vaihteluväli 

kunnittain on erittäin suuri 

(2 400 – 6 200 €/as.) 

Kunnallisveron tuoton 

vaihteluväli kunnittain on 

erittäin suuri, jolloin 

tasasuuruinen 

kunnallisveroprosentin 

vähennys vaikuttaa kuntiin 

hyvin eri tavoin 

Yhteisöveron tuotto vaihtelee 

kunnittain voimakkaasti, jolloin 

kuntaosuuden alentaminen 

vaikuttaa kuntiin hyvin eri 

tavoin 

Kuntien verotulojen alenema 

vaikuttaa merkittävästi 

verotuloihin perustuvaan 

valtionosuuden tasaukseen, ja 

ilman muutoksia valtaosa 

kunnista menettäisi oleellisesti 

valtionosuustulojaan 

Tehtävien järjestämisvastuun siirrosta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajaaminen uudistuksen 

yhteydessä on näistä syistä johtuen arvioitu välttämättömäksi kuntien talouden kantokyvyn takaamiseksi 



- 

60 % 
Kunnalle myönnetään valtionosuuden lisäystä, jos järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle 

kunnan tulot vähenevät enemmän kuin mitä kunnasta maakunnalle siirtyvien kustannukset 

ovat. Vastaavasti kunnan valtionosuutta vähennetään, jos siirtyvät kustannukset ovat siirtyviä 

tuloja suuremmat. Lisäys tai vähennys ei ole täysimääräinen vaan se on rajoitettu 60 %:iin 

muutoksen suuruudesta.  

Kunnasta siirtyvät tulot 

siirtyviä kustannuksia 

suuremmat 

Kunnasta siirtyvät 

kustannukset siirtyviä 

tuloja suuremmat 

Siirtyvät tulot: 

30 000 000 € 
Siirtyvät tulot: 

20 000 000 € 

Siirtyvät 

kustannukset: 

20 000 000 € 

Siirtyvät 

kustannukset: 

30 000 000 € 

Muutosrajoittimen 

määrä: 

Muutosrajoittimen 

määrä: 

(30 000 000 – 20 000 000) 

x 0,6 

= 6 000 000 € 
(lisäystä) 

(20 000 000 – 30 000 000) 

x 0,6 

= - 6 000 000 € 
(vähennystä) 



- 

Kuntien tekemät päätökset sote-menoista ennen uudistuksen voimaantuloa vaikuttavat suoraan kunnan 

muutosrajoittimen euromääräiseen tasoon. Käytännössä muutosrajoitin toimii sillä tavoin, että kunnan 

lisätessä sote-kustannuksiaan sen valtionosuus vähenee ja kunnan vähentäessä sote-kustannuksiaan 

sen valtionosuus kasvaa. 

Kunnasta siirtyvät tulot 

siirtyviä kustannuksia 

suuremmat 

Siirtyvät tulot: 

30 000 000 € 

Siirtyvät 

kustannukset: 

20 000 000 € 

4 % = 

4 % = 

SOTE-KUSTANNUSTEN 

MUUTOS 

(30 000 000 – 20 800 000)  

x 0,6 

= 5 520 000 € 
(lisäystä) 

MUUTOSRAJOITTIMEN 

MÄÄRÄ 

(30 000 000 – 19 200 000)  

x 0,6 

= 6 480 000 € 
(lisäystä) 



- 

Kuntien tekemät päätökset sote-menoista ennen uudistuksen voimaantuloa vaikuttavat suoraan kunnan 

muutosrajoittimen euromääräiseen tasoon. Käytännössä muutosrajoitin toimii siten, että kunnan 

lisätessä sote-kustannuksiaan sen valtionosuus vähenee ja kunnan vähentäessä sote-kustannuksiaan 

sen valtionosuus kasvaa. 

Kunnasta siirtyvät 

kustannukset siirtyviä 

tuloja suuremmat 

Siirtyvät tulot: 

20 000 000 € 

Siirtyvät 

kustannukset: 

30 000 000 € 

4 % = 

4 % = 

SOTE-KUSTANNUSTEN 

MUUTOS 

(20 000 000 – 31 200 000)  

x 0,6 

= - 6 720 000 € 
(vähennystä) 

MUUTOSRAJOITTIMEN 

MÄÄRÄ 

(20 000 000 – 28 800 000)  

x 0,6 

= - 5 280 000 € 
(vähennystä) 



- 

Kuntien talouteen kohdistuvien 

muutosten rajaaminen uudistuksen 

tullessa voimaan 
Järjestelmämuutoksen tasaus 



- 

Valmistelun lähtökohtana ja tavoitteena on ollut, että talouteen kohdistuvat muutokset nykytilaan verrattuna olisivat 

mahdollisimman pienet. Tämän vuoksi muutosta lievennetään järjestelmämuutoksen tasauksella. 

Tasauksen perusteena 

käytetään kunnan 

tasapainotilaa, jota 

mitataan vuosikatteen 

riittävyydellä poistoihin. 

Järjestelmämuutos on 

määritelmällisesti 

uuden rahoitusmallin 

tasapainotilan ja 

uudistusta edeltävän 

tasapainotilan erotus. 

2020 

Uudistuksen tullessa 

voimaan vuonna 2020 

kuntien taloudellinen 

tasapainotilanne 

jäädytettäisiin 

laskennallisesti 

uudistusta edeltäneen 

(vuoden 2019 arvioidun) 

tasapainotilanteen 

mukaiseksi kunnittain.  

Vuodesta 2021 lähtien 

muutos kohti kunnan 

uuden rahoitusmallin 

mukaista tasapainotilaa 

olisi +/- 25 euroa 

asukasta kohti 

vuosittain. 

/ 100 € 

Vuonna 2024 kunnan 

tasapainotilan 

enimmäismuutos olisi 

+/- 100 euroa asukasta 

kohti. Enimmäismuutos 

esitetään rajattavaksi 

tähän ja sen ylittävä osa 

jäisi toistaiseksi 

pysyvänä tasauksena 

kunnan peruspalvelujen 

valtionosuuksiin.  

/ 25 € 



- 

Kunnan tasapainotilan 

muutos on - 150 €/asukas 

Kunnan tasapainotilan 

muutos on + 57 €/asukas 

Kunnan tasapainotilan 

muutos on + 175 €/asukas 

Muutos nykytilaan: Muutos nykytilaan: Muutos nykytilaan: 

2020: 

2021: 

2022: 

2023: 

2024: 

0 €/as. 

- 25 €/as. 

- 50 €/as. 

- 75 €/as. 

- 100 €/as. 

2020: 

2021: 

2022: 

2023: 

2024: 

0 €/as. 

+ 25 €/as. 

+ 50 €/as. 

+ 57 €/as. 

+ 57 €/as. 

 

2020: 

2021: 

2022: 

2023: 

2024: 

0 €/as. 

+ 25 €/as. 

+ 50 €/as. 

+ 75 €/as. 

+ 100 €/as. 

Vuodesta 2024 lähtien kunta 

olisi täysimääräisesti uuden 

järjestelmän mukaisessa 

tasapainossa 

Yli - 100 €/as. osuus (50 €/as.) 

hyvitetään kunnalle 

toistaiseksi pysyvänä  

tasauslisänä 

Yli + 100 €/as. osuus (75 €/as.) 

vähennetään kunnalta 

toistaiseksi pysyvänä  

tasausvähennyksenä 



- 

Kuntien tulee huomioida, että järjestelmämuutoksen tasauksella ei ”pelasteta” minkään 

kunnan taloutta. Jos kunnan talous on epätasapainossa ennen uudistusta esimerkiksi       

- 500 euroa/asukas, kunnan tasapaino voi parantua uudistuksen vaikutuksesta 

maksimissaan - 400 euroon asukasta kohti. Toisaalta jos kunnan tilanne on hyvä, niin 

uudistukseen sisältyvillä muutoksilla kunnan talous heikentyy enintään - 100 euroa 

asukasta kohti. Näin kunnan hyvä taloudellinen asema pysyy myös uudistuksen jälkeen.  

Kuntien kannalta keskeistä on pitää uudistukseen perustuen taloutensa hyvässä 

kunnossa. Tämä edellyttää menomalttia sote-kustannusten ohella myös kunnan muissa 

kustannuksissa. Hillitty kustannuskehitys ennen maakunta- ja sote-uudistusta näkyy 

kunnan talouden tasapainotilan parantumisena sekä ennen että jälkeen uudistuksen. 

Kustannuskehitystä koskevat päätökset tulisi kuitenkin tehdä vastuullisesti, ottaen 

huomioon sekä kunnan talous että maakuntien tuleva palvelujen rahoitus.  


